
 

 

Verksamhetsberättelse för Norsjö/Skellefteå Stövargille år 2015 

Den 11 mars hölls ett välbesökt årsmöte för Skellefteå Södra, Norsjö och Skellefteå 

Norra Stövargille i Boliden. Där klubbades sammanslagningen där tre blev ett! – 

Norsjö/Skellefteå Stövargille. 

 

Ny styrelse valdes: 

Ordförande Britta Lindgren 

Sekreterare Anette Asplund  

Ledamoter Jan Dufva, Roger Grenholm, Håkan Johansson,  

Lokalombud/Suppleanter – Ivan Olsson, Folke Markström, Gunnar Wallström, Lage 

Furberg, Johan Axelsson 

P-O Lindgren fortsätter som kassör för föreningen. 

Valberedningen kom att bestå av Jonas Grenholm, PO Hillergren, Rolf Sehlstedt 

 

Under 2015 har Gillet haft 98 betalande medlemmar. 

 

Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten, därutöver en del kontakter via 

telefon. 

 

Den 14 april startade årets ringträning/socialträning för våra hundar. Träningen 

startade inomhus, vi hade under några kvällar hyrt Åbyn/Byskes Brukshundklubbs 

lokal i Drängsmark. Genom att hyra lokal kunde träningen komma igång tidigare, 

något som var mycket uppskattat av deltagarna. När sen vädret tillät fortsatte 

träningen utomhus och då på flera platser för att komma närmare våra medlemmar. 

 

Tisdagen den 5 maj bjöd vi in hundfysioterapeut Tomas Forsberg, platsen var ÅBBK. 

En uppskattad och nyttig föreläsning om bl.a. hur viktigt det är att hålla igång våra 

jaktkamrater hela året. 

 



1 aug var det dags för fest. Gillet bjöd på grillafton i Bredsele. Trevlig och välordnad 

fest. Två saker kunde ha varit bättre. 1. Fler medlemmar som slutit upp. 2. Vädret! 

Men vi som trotsade regnet och var där hade jättetrevligt! 

 

5 aug ordnades provsläpp med syfte att tillsammans se, höra och bedöma hundar. 

Tyvärr var det dålig uppslutning av gillets domare. Detta är ju ett tillfälle att bibehålla 

sin domarstatus så vi hade hoppats på större intresse. 

 

15 aug Utställning i Bredsele, där vi är arrangörer. Ett arrangemang som gick bra 

tack vare duktiga medarbetare. 

 

2 september bjöds det in till en välbesökt informations/diskussionskväll om de nya 

provreglerna.  

Mötet hölls i Ragvaldsträsk och presenterades av Gottne Lindgren.  

 

5 september var det dags för Gilleskampen, som detta år lockade fler än tidigare. 

Hoppas att det får fortsätta så och att ekipage från Gillets alla hörn kommer och har 

trevligt tillsammans. Visst är det tävling med möjlighet att gå prov, men det viktiga är 

gemenskapen! 

 

!9-20 oktober var det dags för Distriktsmästerskap i Jörn. Vi var inte arrangörer men 

flera av Gillets medlemmar var ändå dom som såg till att allt fungerade. Tack! 

 

Den 29/11 var det så dags för årets Julfest – Dopp i grytan. Detta är något som 

arrangerats av Skellefteå Norra tidigare, en mycket uppskattad tillställning som nu får 

leva vidare i nya Gillets regi. Platsen var folkets hus i Drängsmark dit ett 50 tal 

personer sökt sig, för att äta umgås och lyssna på kvällens underhållning. Underhöll 

gjorde Eva Lindgren och Tommi Aronsson. Gott och trevligt, härlig inspark mot julen! 

 

Gillet har under året delat ut tre priser i form av graverade tallrikar. 

Bisvinnare på Bredseleutställningen. 

Vinnare av DM Jörn 

Vinnare av Burträskprovet. 

 

Norsjö/Skellefteå Stövargilles första verksamhetsår är över, det har fungerat bra. En 

del har vi gjort och mer kan vi göra. Viktigt att du som medlem engagerar dej i 

verksamheten, utan dej ingen verksamhet. Med dessa rader sätter jag punkt för 

2015, styrelsen tackar för visat förtroende och önskar att ”Nya Gillet” fortsätter att 

utvecklas med stövarjaktens bästa för sina ögon. 

 

Skellefteå 2016-02-15. / Britta Lindgren 


